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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie med ett sociokulturellt perspektiv har till syfte att undersöka lärares 

syn på extra anpassningar i klassrummet. En utgångspunkt för studien är Skolverkets skrifter 

om extra anpassningar, - och en granskning genomförd av Skolinspektionen. Tidigare forskning 

berör områdena inkludering, synligt lärande, akademisk självbild samt framgångsrik läs- och 

skrivundervisning.  

Datainsamlingen omfattar sex klasslärare verksamma i årskurs 4 som i semistrukturerade 

intervjuer har berättat om sin syn på extra anpassningar i ämnet svenska. Vi har behandlat 

frågeställningar som bland annat rör anpassningarnas utformning och hur lärare skaffar sig 

kunskap kring hur anpassningar utformas framgångsrikt.  

Våra data har analyserats genom tematisk analys. Det framkommer att lärarna upplever sig ha 

god kunskap kring vilka elever som bör ha extra anpassningar och hur anpassningar ska 

utformas. Extra anpassningarna uppfattas som en väg att på ett inkluderande sätt arbeta med 

elevers kunskapsutveckling genom förändringar i lärmiljön. Samarbete med kollegor eller 

elevhälsoteamet (EHT) upplevs viktigt medan skolledning - och föräldrasamarbete har en 

mindre roll. Elevens delaktighet i utformandet av och arbetet med de extra anpassningarna är 

oftast liten. Dokumentationen sägs ha minskat med de extra anpassningarnas införande, men 

det finns brister gällande dokumentation och utvärdering. Läslyftet nämns som en källa till 

kunskap om forskning och litteratur kring framgångsfaktorer, ett område där lärarna uttrycker 

att de inte är särskilt insatta.  

I studien framkommer såväl goda exempel som utvecklingsmöjligheter - och framförallt många 

tankar om upplevelser kring arbetet med extra anpassningar.  

Nyckelord: specialpedagogik, extra anpassningar, framgångsfaktorer, lärares upplevelser, 

sociokulturellt perspektiv. 
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Förord 
Här sitter vi nu framför våra datorer, en av oss i Orsa och den andra i Nyköping, med en 

förhoppningsvis färdigskriven examinationsuppgift på vår skärm. Detta arbete är vad vår långa 

resa på speciallärarprogrammet har utmynnat i. Det är med stor nyfikenhet vi har tagit oss an 

uppgiften att försöka få svar på frågeställningen om hur klasslärare “krattar manegen” för de 

elever som behöver. Vårt genuina intresse för vår forskningsfråga om extra anpassningar har 

sin botten i en verklighet som vi mött i vår kurslitteratur och som vi dagligen konfronteras med 

i våra arbeten som speciallärare. Genom arbetet med vår studie har vi fått med oss mycket 

matnyttig kunskap att ta med oss ut i våra egna maneger.  

 

När vår tid som studenter nu närmar sig sitt slut vill vi från hjärtat tacka våra nära och kära som 

har fått stå ut med våra frånvarande blickar, kringspridda bok- och pappershögar och orden “Jag 

har tyvärr inte tid just nu, jag måste plugga.” under en lång period. Ni är fantastiska och ert stöd 

och er förståelse har betytt så mycket.  

 

Ett varmt tack även till vår handledare Ulla-Britt Persson som hjälpt oss med goda råd, 

reflektioner och kloka svar på våra många frågor. 

Inledning 
Den svenska skolan har allt sedan folkskoleförordningen skrevs 1842 i mer eller mindre hög 

utsträckning vilat på idén om “en skola för alla”. Genom att studera historien ser vi dock hur 

differentiering, sortering och rangordning präglat skolsystemet på olika sätt men även hur 

tankar om inkludering och lärmiljöns betydelse har vuxit fram. Dagens skola har ett uppdrag 

att genom den pedagogiska miljön skapa förutsättningar för samtliga elevers utveckling och 

stimulans. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, (2011) 

fortsättningsvis kallad Lgr11, uttrycks att:  

”Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i varje 

elevs bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr 11 s 8). 

 

Till hjälp i detta arbete finns bland annat Skolverkets allmänna råd “Arbetet med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” (2014a) och stödmaterialet “Stödinsatser i 

utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd” (2014b). Extra 

anpassningar handlar om insatser av “mindre ingripande karaktär” (Skolverket, 2014a, s11). 

Här framgår att läraren till en elev som eventuellt inte kommer att nå kunskapsmål- eller krav 
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ska anpassa sin undervisning av eleven genom förändringar och förbättringar av lärmiljön 

“inom ramen för ordinarie undervisning” och utan att ett formellt beslut behöver fattas 

(Skolverket, 2014a).  

 

Skolinspektionen genomförde under hösten 2016 en kvalitetsgranskning av skolors arbete med 

extra anpassningar. Syftet med granskningen var att bedöma om elever i behov av extra 

anpassningar får det i undervisningen, om anpassningarna utgår från elevernas förutsättningar 

och behov för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

 

Det ligger även ett personligt intresse bakom våra frågeställningar om extra anpassningar. I våra 

arbeten som speciallärare är jobbet med extra anpassningar ständigt närvarande, både i 

direktkontakt med eleverna och i vårt samarbete med klasslärarna. Arbetet relaterat till extra 

anpassningar är för oss stimulerande och givande - men i många fall även relativt tungrott och 

vi upplever i vissa fall att de allmänna råden kring extra anpassningar inte riktigt fått fäste bland 

våra kollegor. Trots Skolverkets tydliga råd upplever vi att många klasslärare har haft svårt att 

hitta t ex tid, rutiner och förståelse för hur extra anpassningar kan organiseras och genomföras. 

Dessa egna reflektioner har väckt vårt intresse och vår nyfikenhet som bidragit till utformandet 

av våra forskningsfrågor.  

 

Vi har valt i vår studie att undersöka uppfattningar om extra anpassningar hos lärare i årskurs 

4. I och med övergången till mellanstadiet konfronteras eleverna med större textmängder och 

mer informationstäta texter ska behandlas. Eleverna övergår från att träna läsning till att läsa 

för att lära. Detta innebär att elever förväntas läsa och förstå alltmer komplexa texter på egen 

hand, läsförståelsen blir mer ämnesspecifik och påverkar därför lärandet i alla skolämnen. 

Westlund (2015) refererar till den internationella forskningen där det kallas för “the fourth 

grade slump”.  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar att arbetet med extra anpassningar 

fungerar i klassrummet när det gäller elever i årskurs 4 som riskerar att inte nå målen i svenska. 

Syftet är även att undersöka hur lärare skaffar sig kunskap om vilka anpassningar som är 

framgångsrika. Presentation och implementeringen av de nya allmänna råden inleddes i landets 

skolor under hösten 2014 men det framstår hos Skolinspektionen (2016) som allmänt svårt att 

hitta rutiner för bland annat dokumentation och hur denna ska organiseras, genomföras och 

följas upp. Detta vill vi försöka få bättre förståelse för via vår studie. 

Utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016), vårt intresse för framgångsfaktorer i 

undervisningen och vår situation som speciallärare har vi beslutat oss för att skriva vårt 

examensarbete utifrån följande frågeställningar: 

 

 Vilka extra anpassningar anser läraren att hon/han använder för att stötta elever som 

riskerar att inte nå målen i ämnet svenska? 

 Hur uppfattar läraren att arbetet med extra anpassningar i klassrummet fungerar? 

 På vilket sätt säger sig läraren skaffa sig kunskap kring hur man kan arbeta 

framgångsrikt med extra anpassningar? 

 

Våra frågeställningar kan ge viktig information för vår egen och andra speciallärares yrkesroll, 

i kontakten med elever, föräldrar och i samarbetet med klasslärare och övrig skolpersonal.  

 

Bakgrund  
Den nya skollagen (SFS 2010:800) trädde i kraft den första juli 2014. Här betonas skolans 

särskilda ansvar för elever som har svårigheter att nå målen. Svårigheterna kan 

uppmärksammas inom ramen för den ordinarie undervisningen eller av personer i elevens 

omgivning (Skollagen 2010:800, 3 kap. 3§). I samband med lagändringen publicerade 

Skolverket nya allmänna råd kring extra anpassningar och särskilt stöd: “Arbetet med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” (2014a). I december samma år kom 

stödmaterialet “Stödinsatser i utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och 

särskilt stöd” (2014b) där mer konkreta exempel gavs på hur t ex kartläggningar kan se ut och 

hur anpassningar kan utformas. Om en elev får stöd i form av extra anpassningar ska det 

dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan i de årskurser där dessa skrivs 

(Skolverket, 2014a).  
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Även i internationella dokument som Svenska Unescorådet 2006 finns stöd för tanken att 

undervisning bör anpassas till barnets behov och inte tvärtom.  I Salamancadeklarationen finns 

principer, inriktning och praxis för elever i behov av särskilt stöd: 

“Undervisningen av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda 

pedagogikens välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från 

att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste 

anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg 

fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur” 

(Salamancadeklarationen 2006). 

 

Under 2016 genomförde Skolinspektionen (2016) en kvalitetsgranskningsrapport kring arbetet 

med extra anpassningar. Resultatet visar att man på 11 av 15 granskade skolor finner brister 

och behov av utveckling. Man ser problem framförallt inom följande områden när det gäller 

skolornas arbete med extra anpassningar: 

 

 Arbetet befinner sig “fortfarande i ett uppbyggnadsskede” (Skolinspektionen, s 5) 

 Man brister när det gäller att ta reda på elevernas behov av extra anpassningar 

 Effekten av de extra anpassningarna behöver följas upp mer noggrant 

 Eleverna får inte rätt eller tillräckliga anpassningar för att nå optimal 

kunskapsutveckling 

 

Skolinspektionen (2016)  poängterar även rektorns ansvar och att elevernas rätt till extra 

anpassningar kan bli lidande när denne “inte skapar en organisation där lärare och elevhälsan 

samverkar, inte avsätter tid för lärarna och elevhälsan, inte drar upp riktlinjer och ställer krav.” 

(s 6) 

 

OECD:s granskningsrapport ”Improving schools in Sweden” kom ut i december 2015. Deras 

slutsatser om den svenska skolans förbättringsområden handlar bland annat om att bättre 

samordna insatserna för elever i behov av stöd. Ett annat problemområde är otydlig styrning, 

anser utredarna, då det inte framgår tydligt vem som styr skolan och på vilken nivå. Rektorer 

ser sig mer som administratörer istället för pedagogiska ledare med ansvar att utveckla 

verksamheten. Stärkt styrning och ledarskap med fokus på förbättring är ett av 

granskningsgruppens förslag till förbättring av det svenska skolsystemet. Lärare och rektorer 

behöver få verktyg som liknar fortbildnings satsningarna Mattelyftet och Läslyftet, där olika 

lärare lär av varandra och använder sig av varandras kompetenser (OECD, 2015). 
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Inkludering är ett begrepp som ofta diskuteras i specialpedagogiska sammanhang. Att vara 

inkluderad, handlar inte enbart om en fysisk inkludering. Extra anpassningarna bör ske på ett 

inkluderande sätt menar Persson och Persson (2012) och det kan röra sig om att få rätt typ av 

stöd i klassrummet, att anpassa materialet till hela gruppen, eller till en enskild individs behov. 

Ibland är det att vara två vuxna i klassrummet, vilket möjliggör ett arbete i flexibla grupper. De 

anpassningar som görs för några få elever, brukar väldigt ofta gynna de allra flesta. Att till 

exempel få en tydlig struktur på skolarbetet, eller att få möjlighet att lyssna på inlästa texter, 

ger goda förutsättningar för fler inlärningsstilar och för att eleverna ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt (Persson & Persson, 2012).  

 

Styrdokument och tidigare forskning 
På grund av att Skolverkets (2014a) allmänna råd kring extra anpassningar och särskilt stöd är 

ett relativt nytt material, publicerade hösten 2014, uppstår svårigheter med att uttala sig om 

resultatet av de insatser som skett. För att få förståelse för bakgrunden till Skolverket (2014a) 

har vi studerat några av de källor som finns angivna i olika skrifter beträffande extra 

anpassningar. Vi finner att Skolverket (2014a) fokuserar bland annat på studier och litteratur 

som rör framgångsfaktorer i undervisningen. Bland dessa framgångsfaktorer framträder synligt 

lärande, feedback och utvärdering och elevens självbild.  

 

Skolverkets allmänna råd och stödmaterial 
I skollagen (2010:800) görs skillnad på ordinarie och extra anpassningar. De ordinarie utgör 

den vardagliga stöttningen, stimulansen och återkopplingen som sker i mötet mellan lärare och 

elev i klassrummet. Skolinspektionen (2016) konstaterar att “I grunden är det avgörande hur 

den ordinarie undervisningen fungerar. God undervisning ger litet behov av extra 

anpassningar.” (s 20) Vad extra anpassningarna innebär beskrivs i “Arbetet med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”(Skolverket, 2014a) och stödmaterialet 

“Stödinsatser i utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt 

stöd”(Skolverket, 2014b). Här presenteras riktlinjer och tankar kring hur skolan ska förhålla sig 

till elever i behov av någon form av stöttning för att kunna nå kunskapsmålen.  Stödinsatserna 

beskrivs i termerna “extra anpassningar” och “särskilt stöd”.  
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Extra anpassningar handlar kortfattat om att, när man uppmärksammar en elev där det finns en 

oro för att denne inte ska nå kunskapsmål- eller krav, möta upp med insatser av “mindre 

ingripande karaktär”, “inom ramen för ordinarie undervisning” (s11) och utan att ett formellt 

beslut behöver fattas. Exempel på vad insatserna kan handla om är att eleven ges hjälp med att 

strukturera upp sin skoldag, en begränsad period med stöd av speciallärare eller en 

intensivläsning period (Skolverket, 2014a). 

 

Vid särskilt stöd har styrkan av insatsen eller omfattningen av anpassningen ökat. I detta skede 

behöver även en utredning av elevens behov av särskilt stöd genomföras. Bedömer rektor efter 

denna utredning att eleven är i behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram. Utredningen 

kan även resultera att man beslutar att inte skriva åtgärdsprogram och att elevens behov istället 

bör fortsätta att tillgodoses genom extra anpassningar (Skolverket, 2014a).  

 

Inför både extra anpassningar och särskilt stöd krävs att en kartläggning genomförs och 

exempel på hur en sådan kan se ut ges i materialet, ett starkt fokus på lärmiljön betonas. I 

Skolverkets skrift (2014a) står att läsa angående extra anpassningar att lärare och övrig 

skolpersonal ska 

“uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av extra anpassningar, och då 

skyndsamt påbörja arbetet med anpassningar i olika lärmiljöer inom verksamheten.”  

(s 21) 

 

I Skolverkets skrift om stödinsatser (2014b) förtydligas arbetet med kartläggningsprocessen 

inför extra anpassningar något: det beskrivs hur man, förslagsvis tillsammans i kollegiet och 

elevhälsan, studerar elevers olika lärmiljöer och söker svar på hur elevens behov tillgodoses i 

dessa. Frågor som man kan ställa sig är till exempel: Utvecklas eleven i tillräckligt hög 

utsträckning mot kunskapskraven? Hur ser lärmiljön ut? Varför har svårigheter uppstått? Vilka 

anpassningar skulle behöva genomföras? Eftersom inget formellt beslut fattas när det gäller 

extra anpassningar är det särskilt viktigt att skolpersonal samverkar med elev och 

vårdnadshavare. Det kan hända att stödet behöver intensifieras och ytterligare anpassas till 

elevens behov.  

 

I Skolverkets skrifter (2014a, 2014b) betonas även att dokumentationen i detta skede ska vara 

kortfattad. Själva anpassningarna ska antecknas i den individuella utvecklingsplanen (IUP) i de 

årskurser en sådan förekommer men det saknas exempel på blankett eller annan mall för 

dokumentation av själva kartläggningen inför dessa anpassningar.  
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Skolverket (2014b) ger gott om exempel på den praktiska utformningen av extra anpassningar: 

Det kan vara hjälp med att planera och strukturera skoldagen, särskilda läromedel och 

utrustning, hjälp vid igångsättning eller enskilda instruktioner. Även guidning i att förstå texter 

och förklaringar inom ett ämnesområde hör hit, liksom viss färdighetsträning och enstaka 

specialpedagogiska insatser under begränsad tid.  

Det står kortfattat i det allmänna rådet om utvärdering, att det är upp till den enskilda skolan att 

hitta former för hur lärare kan samarbeta och överföra information om vilka extra anpassningar 

eleven har och hur eleven utvecklas. I råden står också att lärare ska följa upp effektiviteten på 

anpassningarna och om de behöver förändras eller intensifieras (Skolverket, 2014a). 

Stödmaterialet innehåller också en sida om att följa upp och utvärdera extra anpassningar. Där 

står att lärarna ska identifiera elevens stödbehov och följa upp dem genom att utvärdera sin 

egen undervisning och därefter avgöra vilka anpassningar som behövs. Det är rektorn som är 

ytterst ansvarig för att följa upp och utvärdera skolans stödinsatser (Skolverket, 2014b). 

 

Skolinspektionens granskningsrapport 
Under 2016 genomförde Skolinspektionen (2016) en kvalitetsgranskning av arbetet med extra 

anpassningar som resulterade i en rapport. Undersökningen visade att man på 11 av 15 

granskade skolor fann brister och behov av utveckling. 

 

Det konstaterades att arbetet kring extra anpassningar i många fall fortfarande befinner sig “i 

ett uppbyggnadsskede” (Skolinspektionen, s 5) och att implementeringsprocessen ute på 

skolorna i många fall har varit otillräcklig. Det råder på många skolor oklarhet kring vad extra 

anpassningar egentligen innebär och var linjen går mellan stöd och stimulans, extra 

anpassningar och särskilt stöd. Det saknas kunskap om hur extra anpassningar bör utformas för 

att få god effekt.  Eleverna får i många fall inte rätt anpassning eller tillräckliga anpassningar 

för att nå optimal kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2016). 

 

Det finns brister när det gäller att utreda elevers behov av extra anpassningar och uppfattningen 

är att endast var tredje elev får dessa behov tillgodosedda. Det är vanligt förekommande att 

behoven formuleras i termer som gör eleven till problembärare eller att behoven inte 

specificeras, som när en elev t ex “har svårt med matematik”. I rapporten poängteras vikten av 

ett förändrat synsätt där man fokuserar på elevens hela lärmiljö (Skolinspektionen, 2016).  
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Här kan det relationella perspektivet lyftas fram. Relationell pedagogik kan beskrivas som ett 

teoretiskt synsätt där kollektiva förhållanden är i fokus snarare än individuella. Den 

pedagogiska relationen mellan lärare och elev är central men även andra relationer som elev-

elev och elev-grupp är viktiga. Här ses omgivande faktorer som delar av problemet till skillnad 

mot det kategoriska perspektivet där åtgärderna grundar sig på elevens individuella egenskaper 

och förutsättningar (Aspelin, 2013). Med ett relationellt perspektiv väljer vi att se “elever i 

svårigheter” medan det med det kategoriska perspektivets synsätt handlar om att se “elever med 

svårigheter”. 

 

Rutiner kring dokumentation brister i de undersökta skolorna och Skolinspektionen (2016) har 

funnit fall då anpassningarna inte finns dokumenterade och de har heller inte blivit en del av 

elevers åtgärdsprogram. I de fall anpassningar har dokumenterats i IUP finns exempel på hur 

åtgärden snabbt blivit inaktuell och inte uppdaterats förrän ett år senare, då nästa IUP skrivs. 

Det fastslås att de extra anpassningarnas effekt behöver följas upp, utvärderas och omprövas 

mer noggrant och att detta bör ske i samråd med eleven och dess föräldrar (Skolinspektionen, 

2016). 

 

Inkludering 
Vi har i vår studie valt att fokusera på lärarens syn på de extra anpassningar som sker i 

klassrummet. En av orsakerna till detta är att vi vill undersöka hur läraren i fråga tänker kring 

extra anpassningar i ett inkluderande perspektiv.  Så väl i våra arbeten som speciallärare som i 

vår utbildning utgör dilemman och diskussioner kring inkludering och lärmiljöer en stor och 

betydande del av vår vardag.  

I Lgr 11 beskrivs skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Här 

betonas rätten till en likvärdig utbildning för alla elever och pedagogens ansvar för att bemöta 

elever i behov av stöd. Det står skrivet att alla elever ska ges de bästa förutsättningar att nå 

dessa mål men det kan uppstå ett dilemma när man ska uppnå de tydligt formulerade 

kunskapskraven samtidigt som skollagen uttrycker alla elevers rätt till optimal utveckling. I 

Skollagen uttrycks nämligen att:  

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimuleras så att de når så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar så att de utvecklas så långt som 

möjligt.” (paragraf 4) 
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Att skolan har ett kompenserande uppdrag markeras alltså tydligt - men eleverna förväntas ändå 

nå de uppställda målen vid samma ålder.  

I den specialpedagogiska litteraturen framträder olika perspektiv på begreppen integrering och 

inkludering. Dessa begrepp är grundläggande och ständigt aktuella när det handlar om arbete 

med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det specialpedagogiska perspektiv 

vi intar ger konsekvenser för hur vi kommer att bemöta våra elever (Nilholm, 2003).   

Mycket kortfattat kan integrering beskrivas med att föra in någon som behöver stöd i en annars 

homogen grupp. Personen deltar men blir “annorlunda” och kanske till och med “den onormala” 

i sammanhanget. Ett inkluderande perspektiv handlar däremot om att se och ta vara på elevers 

olikheter och att ge alla rätt till delaktighet i gemenskapen. Utifrån detta bemöts individerna i 

gruppen. Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) beskriver att inkluderingens 

grundtanke innebär  

”…att undvika att skapa ett utanförskap med alla dess negativa följder vad gäller till 

exempel lika möjligheter och rättigheter, möjligheter att påverka, självkänsla och 

identitet." (s14) 

 

Haug (1998) beskriver hur man genom att tillämpa vad han benämner som ”inkluderande 

integrering” kan finna en acceptans för olikheter: 

“Dessa skillnader ska utgöra del av de dagliga erfarenheterna i skolan, och de ska 

hanteras genom individuellt tillrättalagd undervisning för alla barn i samma skola och i 

samma klassrum. Inom den ramen ska barnen få den undervisning som gör att de 

kommer så långt som möjligt.”(s 22) 

 

 

Synligt lärande 
I den nya skollagen finns det skrivningar kring att skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet och således har kraven på senare år ökat på skolan att ta till sig 

den senaste forskningen och göra den kunskapen användbar för lärare ute i klassrummen. I 

Hatties bok “Synligt lärande för lärare” som gavs ut 2012 har författaren gjort en 

evidensbaserad studie om vad som fungerar i skolan för att höja elevers studieresultat.  

Hattie använder sig av effektstorlek = d, som är ett mått på olika påverkansfaktorer. 

Effektstorleken kan variera mellan 0 och 2.  Hattie illustrerar kraften i 150 olika faktorers 

påverkan på elevers studieprestationer genom att använda medelvärdesdifferenser och dela in 

utslagen i små (d= 0,20), medel (d= 0,40) och stor påverkanseffekt (d= 0,60). Hattie tolkar 

effektstorlekar över 0,40 som särskilt intressanta för oss som jobbar inom skolan.  
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För att lärare ska kunna hjälpa elever att konstruera kunskap och förståelse behöver de veta hur 

eleverna tänker och vad de redan vet. Hattie (2012)  kallar det för tidigare kunskaper i sin 

sammanställning och det har en effektstorlek på 0,67. Målet är att skapa interventioner som ska 

öka andelen elever som uppnår en högre tankenivå. Detta lärande sker genom samarbete och 

kontinuerlig dialog med eleverna. Hattie finner att interaktionen mellan lärare och elev är 

synnerligen viktig och lärarens trovärdighet har en effektstorlek på 0,90. Läraren behöver ha 

tillräcklig kunskap om ämnet för att ge meningsfulla och utmanande uppgifter till eleverna som 

resulterar i en progressiv utveckling som synliggörs för eleven, formativ bedömning har en 

effektstorlek på 0,90. Lärare behöver behärska olika inlärningsstrategier för att kunna erbjuda 

eleverna alternativ när de inte förstår, mångsidiga strategier för elever i behov av särskilt stöd 

har en effektstorlek på 0,77 (Hattie, 2012). 

Runström Nilsson (2015) framhåller vikten av att lärare, skolledning och övrig skolpersonal 

skapar en stödjande, proaktiv verksamhetskultur och som präglas av samsyn och samarbete mot 

en god lärmiljö. Hon skriver att ”en god lärmiljö är den absolut mest effektiva åtgärden för att 

alla elever ska lyckas i skolan.” (s 31)  

Hattie efterlyser mer utvärdering från alla både lärare, elever och skolledare när det gäller 

påverkanseffekter på studieprestationer. Det finns många lärare som uppnår en påverkan över 

genomsnittet i sina klassrum och det handlar inte om fler mätningar utan snarare att utvärdera 

och analysera det som redan görs. Bokens nyckelbudskap är att höja lärarkvaliteten och se till 

att alla lärare i skolan har ett förhållningssätt som leder till positiva effekter på elevernas 

inlärning och resultat. Detta kan endast ske genom att medvetna strategier utformas för att 

stödja skolorna i detta arbete (Hattie, 2012).  

 

Den akademiska självbilden 
I Lgr 11 står det att läraren ska “stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan,”(s14) och att skolan ska ansvara för att varje elev “kan lära, utforska och arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.” (s13) 

Hattie (2012) frågar sig hur man kan engagera och utmana eleverna, ge dem en tilltro till sig 

själva, så att de kan bli bättre, prestera mer och uppnå målen. Ett sådant framgångskoncept 

måste tydliggöras inom skolan. Lärare måste lära känna sin påverkan på eleverna och använda 

den kunskapen för att planera nästa steg tillsammans med eleverna. 
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Elever bör bli sina egna lärare och visa självreglerande egenskaper som självbedömning, 

självutvärdering och självstudier. Genom att bygga upp dessa kompetenser kan en metakognitiv 

inställning till lärande och undervisning utvecklas. Eleven behöver utveckla sin medvetenhet 

om vad de gör, vart de ska och hur de kommer dit. Detta brukar kallas för det livslånga lärandet 

(Hattie, 2012). 

Enligt Hattie så är lågpresterande elever mindre bra på att förutspå sina egna resultat och 

behöver därför hjälp med att få lärandemålen tydliggjorda, och de behöver återkoppling på rätt 

nivå. Att lära elever att ha höga och utmanande förväntningar på sig själva är en av de starkaste 

faktorerna för att påverka en elevs prestationer. Hattie kallar det för självskattning av betyg och 

avser då hur god elevens självkännedom är i förhållande till målen och detta har en effektstorlek 

på 1,44 (Hattie, 2012).   

För att elever ska lära optimalt måste även lusten, engagemanget och viljan finnas med. Boo, 

Forslund Frykedal och Thorsten (2017) beskriver hur inre drivkraft skapas genom att eleven får 

känna sig kompetent och uppleva både självständighet och samhörighet med andra.  

Wery och Thomson (2013) framhåller motivationens betydelse för de elever som får kämpa för 

sin inlärning och påpekar att det är vanligt att dessa elever tidigt utvecklar en negativ självbild 

som påverkar deras framtida inlärning. Att som lärare medvetet arbeta med att främja 

framförallt den inre motivationen blir ett viktigt led för ett framgångsrikt arbete med elever i 

behov av stöd.   

“Change in motivation is not an instant process but rather takes place through a number 

of successful experiences eventually becoming internalised. Students who expect to 

perform poorly often do”  

 

skriver Wery och Thomson (2013, s 106) och pekar därmed på den onda cirkel som kan uppstå. 

De presenterar även en rad konkreta förslag som bland annat innefattar elevaktiviteter som 

indelning av uppgifter i mindre delmål och självutvärdering. Lärarens kan hjälpa sina elever 

genom att tro på deras förmåga, ställa upp realistiska mål och anstränga sig för att skapa 

spännande och intresseväckande uppgifter.  

 

Framgångsrik läs- och skrivundervisning  
Tjernbergs (2013) studie visar att det går att hjälpa elever som har läs - och skrivsvårigheter att 

nå målen i svenska inom den vanliga klassens ram med hjälp av extra anpassningar. Syftet med 

hennes forskning är att analysera framgångsfaktorer i läs - och skrivlärande och att kartlägga 
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hur lärare utvecklar sin yrkesskicklighet samt att belysa den pedagogiska miljöns 

förutsättningar för utveckling vilket överensstämmer väl med våra egna frågeställningar. 

Vetenskapsrådets (2010) kunskapsöversikt om läs - och skrivundervisning för yngre elever 

visar att elever i risk för lässvårigheter är hjälpta av att få lyssna på högläsning och där har 

dialogisk läsning störst effekt på barns läsutveckling. Även digitala hjälpmedel, som högläsning 

via dator, anser forskarna kunna förbättra barns läsning och ge ännu större effekt (Taube, 

Fredriksson & Olofsson, 2015).  

Tjernberg (2013) skriver att en av förutsättningarna för att kunna möta variationen av elever i 

klassrummet är lärarens förmåga att anpassa arbetssätt och metoder till enskilda elever. Lärare 

behöver se elevers styrkor, vad som kan bli problematiskt och anpassa undervisningen utifrån 

detta. Tjernberg säger att lärarskicklighet är avgörande när det gäller att använda metoder på ett 

professionellt sätt och förstå bakomliggande tankegångar samt att veta vilket utgångsläge 

eleven har och hur eleven bäst tar sig an uppgiften. 

Vetenskapsrådets kunskapsöversikt drar slutsatsen att det inte är vad och när man gör 

interventionerna som har störst betydelse utan en kombination av vad och när. Att stimulera 

fonologisk medvetenhet har störst effekt i förskola upp till och med årskurs 1 medan träning av 

läsförståelse har störst effekt efter det (Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). 

En annan studie enligt kunskapsöversikten jämför en-till-en undervisning med 

smågruppsundervisning och där visar det sig att skickliga lärare med välstrukturerad 

undervisning får bäst resultat oavsett undervisningsform (Taube, Fredriksson & Olofsson, 

2015). 

De skickliga lärarna menar Tjernberg (2013) synliggör lärandeprocessen, får elever att fokusera 

på uppgiften, time on task, anknyter till förkunskaper och egna erfarenheter och de får flera 

tillfällen att praktisera nyförvärvade kunskaper. De elever som saknar dessa nödvändiga 

förkunskaper är inte hjälpt av mer tid utan behöver istället hjälp av läraren med att förstå hur 

uppgiften ska lösas. Detta kan göras genom olika grad av ledsagning. Det är inte frågan om att 

lotsa eleverna genom uppgifterna utan mer “scaffolding”, stöttning så att eleven klarar av 

uppgifter som de inte hade gjort på egen hand (Tjernberg, 2013). Resultaten från studien visar 

på att alla elever behöver utmaning i sitt lärande. Vidare finner Tjernberg (2013) att det är 

framgångsrikt att använda olika metoder för lärande och att ha tillgång till kompensatoriska 

hjälpmedel från tidig ålder med ett aktivt stöd från läraren. Detta är framgångsfaktorer för 

effektiv lärande och påverkan på studieresultaten.  
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Kollegialt samarbete, mentorskap och pedagogiska samtal där pedagogerna delar med sig av 

sina erfarenheter, diskuterar didaktiska frågor och är med i varandras klassrum utvecklar 

yrkeskunnandet och är en förutsättning för skolutveckling. Däremot har enstaka 

fortbildningsinsatser för att utveckla yrkesskicklighet inte visat sig ge någon större effekt på 

längre sikt (Tjernberg, 2013). Hjörne och Säljö (2008) belyser i sin studie vikten och 

konsekvenserna av elevhälsoteamets möten, diskussioner (fortsättningsvis kallat EHT) och 

samarbete. Hjörne och Säljö betonar att attityder i EHT får stora konsekvenser för hur elever i 

behov av någon form av stöd bemöts. ”Det är här den repertoar av kunskaper, åsikter och 

lösningsförslag som finns i en specifik skola blir synliga.”(s 24) 

 

Teoretiskt perspektiv 
Då vår undersökning handlar om extra anpassningar i klassrummet utgår vi ifrån Vygotskijs 

teorier om det sociokulturella perspektivet. Imsen (2006) beskriver Vygotskijs tankar om hur 

utveckling och inlärning sker i interaktion med andra. Enligt Vygotskij har intellektuell 

utveckling och tänkande sitt ursprung i en social aktivitet. Elever lär och utvecklas med hjälp 

av samspel och samtal med varandra och sina lärare.  

 

Som speciallärare besöker vi regelbundet klassrum under pågående lektion och vi kan höra 

eleverna använda språket för att kommunicera inte bara med varandra utan även kring lärande 

utifrån det metakognitiva perspektivet och olika förmågor. Metakognition handlar i korthet om 

att ha en medvetenhet kring sitt eget tänkande. Den metakognitiva förmågan får konsekvenser 

för hur man hanterar och lägger upp strategier för sin egen inlärning (Lundberg, 2010). Joseph 

(2010) definierar begreppet med orden “the ability to reflect on their own thinking and develop 

useful practical problem-solving skills to resolve learning difficultes” (s 99) och skriver om 

denna förmåga ofta är bristfälligt utvecklad hos elever i behov av stöd. 

 

Hattie (2012) skriver att det finns ett viktigt syfte med att få eleverna delaktiga och engagerade 

i sitt eget lärande och det är att öka deras metakognitiva färdigheter. Detta inbegriper även att 

utvärdera sina egna framsteg och med ökad ålder ta ett större ansvar för sin egen inlärning. 

Hattie förordar strategier som för in elevernas perspektiv i lärandet och vikten av att ständigt 

söka bevis på hur effektiv undervisningen är för alla elever (Hattie, 2012). I dagens klassrum 

använder elever dator, Ipad, litteratur och uppslagsböcker för vidare kunskapsinhämtning och 

de samtalar gärna om vad de har formulerat i skrift och lärt sig. Diskussion kring källkritik och 



14 
 

bedömning av texter genom kamratrespons är vanligt förekommande. Tjernberg (2013) 

beskriver utifrån Langers identifikation av framgångsrika skolor att elever bör samarbeta för att 

nå en djupare förståelse och de bör lära sig metakognitiva strategier vilket innebär att de har 

bättre kunskaper om hur de ska planera och utföra skolarbeten. 

 

Det är i det sociala samspelet man diskuterar och gör saker tillsammans som utvecklar lärandet 

och det viktigaste redskapet är då språket. Språket gör det möjligt att reflektera kring handlingar 

och sig själv.  Språket är enligt Vygotskij en nyckelfaktor och beskrivs av Imsen (2006) som 

“en individuell funktion som redskap för lärande och tänkande.” (s 335) Våra tankar och 

reflektioner växer fram genom språk och samspel. Imsen (2006) skriver även om Vygotskijs 

idéer kring den proximala utvecklingszonen: hur lärare behöver ge eleverna lagom stor 

utmaning för att utveckling ska ske. En pedagogisk utmaning ligger i att använda elevens 

närmaste utvecklingszon. Detta innebär att det man gör tillsammans med en lärare idag kan 

man göra själv i morgon. Undervisningen ska inte ligga på en nivå som eleven redan behärskar 

utan något högre, men innanför den ram som är möjligt för eleven att nå. Ett samspel mellan 

lärare och elev måste finnas för att hitta rätt nivå. Vygotskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen stödjer tanken om extra anpassningar av undervisningen i ett sociokulturellt 

klimat och den centrala roll som det har för elevens intellektuella utveckling (Imsen, 2006).  

 

Metod 
 

Kvalitativ metod 
Det är vanligt att forskning beskrivs antingen som kvantitativ eller kvalitativ. Utifrån våra 

forskningsfrågor har vi letts mot en kvalitativ metodansats, där vi “lägger vikt vid ord och inte 

kvantifiering under insamlingen och analysen av data” (Bryman, 2011).  

I kvalitativa studier utgår man från hur människor upplever den sociala verkligheten och det 

finns ingen absolut sanning (Fejes & Thornberg, 2015). Våra forskningsfrågor rör människors 

uppfattningar av fenomen och vi är intresserade av att beskriva, analysera, förklara och tolka 

lärarens faktiska syn på extra anpassningar. Dalen (2007) använder sig av ordet “livsvärld”, 

myntat av Edmund Husserl och ofta använt inom kvalitativ forskning, för att beskriva den 

kvalitativa metodansatsen. Dalen (2007) menar att begreppet är passande “eftersom det 

fokuserar på upplevelsedimensionen och inte bara på en beskrivning av de förhållanden under 

vilka personer lever”, (s11) upplevelsen av och förhållningssättet till det vardagliga fenomen 
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som studeras, i vårt fall således extra anpassningar. Att skaffa sig inblick i någons “livsvärld” 

är en komplex process som kräver insikt om teorin kring det berörda ämnet likaväl som att den 

egna erfarenheten om detsamma kan vara nödvändig. Forskaren behöver ha vad Dalen (2007) 

kallar “inomförståelse” (s12) i ämnet.  

 

I kvalitativa studier använder man sig av ett mindre antal informanter, men man går istället mer 

på djupet när det gäller uppfattningar och resultaten presenteras då med ord och beskrivningar. 

Syftet är att få tag i en liten del av ett större sammanhang och kunna dra slutsatser om än 

försiktiga sådana (Ejvegård, 2009). 

 

Forskningsprocessen är induktiv vilket innebär att vi utifrån data kommer fram till 

beskrivningar och förklaringar kopplade till våra forskningsfrågor (Bryman, 2011). Forskarna 

själva är viktiga redskap när det gäller att samla in information och att tolka data. 

Forskningsprocessen skiljer sig inte från de kvantitativa studierna utan man samlar in och 

analyserar data, sammanställer sina resultat med exempel från informanterna och diskuterar 

dem utifrån teoretisk kunskap (Bryman, 2011). 

 

Den kvalitativa, semistrukturerade intervjun 
Det finns olika sätt att se på intervju som datainsamlingsmetod.  En intervju kan ha hög struktur 

och ses som upplysningar som samlas in mer informellt genom att fasta svarsalternativ bildar 

ramarna och informanten ställs inför ett antal teman med frågor som är bestämda i förväg 

(Dalen, 2015). En intervju kan även ha en öppen, mer eller mindre strukturerad form. 

Parterna utbyter synpunkter med syfte att tillsammans få fram beskrivande information kring 

informantens tankar, känslor och egna erfarenheter. En ostrukturerad intervju kan liknas vid ett 

samtal där intervjuaren ställer en fråga och därefter låter informanten associera fritt kring 

svaren, i till exempel en livsberättelse (Bryman, 2011).  

 

Öppna eller semistrukturerade intervjuer, med låg grad av standardisering, används i stor 

utsträckning inom kvalitativ forskning för empiriinsamling beträffande människors upplevelser 

och uppfattningar (Bryman, 2011). Dalen (2007) skriver att en kvalitativ intervju i grunden kan 

beskrivas som ett sätt att “få fram träffande och beskrivande information om hur andra 

människor upplever olika sidor av sin livssituation” (s 9) och en väg för att få förståelse för den 

sociala verklighet dessa personer upplever och man strävar efter att nå djupare, bortom själva 
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frågeställningen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver forskningsintervjun som ett 

professionellt vardagssamtal, ett utbyte mellan informant och intervjuare som genom uppriktigt 

intresse och engagemang leder till ny kunskap.  

 

Vi har valt att försöka besvara våra frågeställningar genom att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. I praktiken innebär detta t ex att frågorna är relativt allmänt formulerade, att de kan 

byta plats sinsemellan och att nya frågor kan läggas till under själva intervjun. Ett problem vid 

semistrukturerade intervjuer kan vara att intervjuaren påverkar informanten under samtalets 

gång. Det kan vara så att man ställer oklara frågor som behöver förtydligas, att man använder 

ett visst tonfall eller att ställer en fråga som missförstås av informanter (Bryman, 2011).  

Intervjuerna spelas in så att intervjuaren kan lyssna upprepade gånger under transkriberingen. 

Intervjun bör transkriberas precis som det har sagts vilket är en mycket tidsödande process. 

Men om man som intervjuare tar sig den tiden så blir man väl förtrogen med sitt material och 

kommer att ha igen det när man börjar analysera materialet (Back & Berterö i Fejes & 

Thornberg, 2015).  

 

Dalen (2007) ger exempel på hur man kan utarbeta en intervjuguide med konkreta teman och 

underliggande frågor. Hennes råd kring disposition av intervjun handlar om att börja i periferin 

med bakgrund, gå vidare med kärnfrågorna och avsluta med frågor rörande framtiden. Hon 

rekommenderar även att formulera frågorna så att svaren blir beskrivande, för att få fylligare 

svar med substans (Dalen, 2007). Vid kvalitativa intervjuer bör man ha kunskap om att 

”validiteten i datamaterialet stärks genom att intervjuaren ställer bra frågor och ger informanten 

tillfälle att komma med innehållsrika och fylliga uttalanden” (Dalen 2007, s118).  

 

Forskningsetiska principer 
Etiska överväganden är särskilt viktiga i kvalitativa undersökningar då informanterna utlämnar 

mycket av sig själva, sina tankar och erfarenheter i intervjusituationen (Dalen, 2015). Det är 

viktigt att syftet med intervjun är klargjord och att informanten är medveten om att resultaten 

kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i det angivna syftet, i vårt fall denna 

examensuppgift (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

I vårt arbete har vi studerat och använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) som ligger till grund för hur vi gått tillväga i 

kontakten med våra informanter, under datainsamlingen och vid bearbetningen av materialet. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Vi har strävat efter att uppfylla kraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Vid kontakten med våra informanter, som alla är lärare i årskurs 4 har vi varit noga med att 

presentera vårt syfte och att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan 

vilket innebär att informationskravet följts. Lärarna har via mail samtyckt till att delta 

därigenom har samtyckeskravet följts och att det insamlade materialet endast används till den 

aktuella studien och därigenom har nyttjandekravet följts. 

När vi transkriberat intervjuerna har vi säkerställt att informanternas identitet är skyddad och 

benämnt våra informanter med initialer (Bryman, 2011).  

 

Urval 
Vårt urval av informanter har skett genom vad Trost (2012), beskriver som ett 

“bekvämlighetsurval,”(s 31) då vi använder oss av informanter i våra närområden. Vi 

kontaktade 12 lärare som arbetar i åk 4 i våra hem- eller grannkommuner via mejl. De 

informanter som kom att ingå i studien var de som först tackade ja till deltagande. Då tidsramen 

har varit begränsad och så även tillfällen att intervjua lärare har vi valt att begränsa oss till sex 

intervjuer. Dessa sex lärare arbetar i tre olika kommuner och det är en geografisk spridning 

mellan dessa. Två av skolorna ligger i en kommun i mellansverige med färre än 7000 invånare 

och den tredje skolan i en kommun som har ett invånarantal på 20 000. De tre återstående 

skolorna återfinns längre söderut, i en svensk kommun med ca 55 000 invånare.  

 

Datainsamling 
Inför genomförandet av våra intervjuer har vi använt oss av metoden att maila ut ett missivbrev 

(Bilaga 2) för att få kontakt med tänkbara informanter. Lärare som undervisar i ämnet svenska 

i årskurs 4 i tre olika kommuner fick ta del av brevets innehåll: en kort beskrivning av vår studie 

och en förfrågan om att delta i denna. Efter att 6 personer tackat ja till att delta i intervjun 

mailades information ut gällande forskningsetiska principer, de framgångsfaktorer vi valt att 

fokusera på samt våra tre forskningsfrågor. Tider bokades med de lärare som vi först besvarade 

våra mejl, via svarsmejl eller per telefon. Intervjuerna genomfördes därefter på respektive skola 

i lärarnas egna klassrum/grupprum efter lektionens slut. 

Intervjuerna spelades in på våra respektive mobiler och anteckningar togs under samtalen. 

Sedan transkriberades intervjuerna ordagrant, avidentifieras med enbart initial och nyanseras 

med skiljetecken samt pauser markeras med en eller två snedstreck beroende på pausernas längd 

eller med ett flertal punkter. 
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Analysmetod 
Vårt val av analysmetod har fallit på vad bland annat Bryman (2011) kallar tematisk analys, en 

flexibel analysmodell där identifieringen av olika teman är central. Tematisk analys handlar om 

att systematiskt söka igenom data “to find repeating patterns of meaning”, att uppfatta och 

analysera mönster som framträder ur det empiriska materialet (Braun & Clarke, 2006, s15).  

 

Braun & Clarke (2006) beskriver modellen som är användbar för att besvara en rad olika typer 

av forskningsfrågor. De hävdar att den dessutom är lämplig för nybörjare inom forskning då 

den ger kunskaper om bland annat kodning som man kan tillgodogöra sig och överföra på andra 

modeller av kvalitativ analys, t ex grounded theory.  

 

Tematisk analys kan indelas i sex olika steg och nedan beskriver vi kortfattat hur vi gått tillväga 

med den tematiska analysen genom de steg som enlig Braun och Clarke (2006) räknas in i 

processen: 

Fas 1: Arbetet inleddes med att vi lärde känna våra data ordentligt genom noggrann 

genomlyssning av intervjuerna. Därefter transkriberades de ordagrant. 

Fas 2: Nu började vårt sökande efter så kallade koder, nyckelord. Braun och Clarke (2006) 

hänvisar till Boyatzis (1998) som förklarar begreppet koder som “the most basic segment, or 

element, of the raw data or information that can be assessed in a meaningful way regarding the 

phenomenon” (Braun & Clarke, 2006, s 63). Det påpekas att det är mycket viktigt att arbetet 

sker systematiskt och med öppet sinne, vilket vi verkligen försökte anamma. Vi skrev upp alla 

våra nyckelord i listor.  

Fas 3: Därefter påbörjades sökandet efter övergripande teman bland koderna och vi startade en 

sortering av dessa utifrån tänkbara teman. Fram till och med denna fas arbetade vi var och en 

på eget håll, men sökandet efter övergripande teman gjorde vi tillsammans vid en fysisk träff. 

Våra listor med koder klipptes isär och vi kunde på ett smidigt sätt arbeta med att sortera dessa 

i olika grupper och så kallade pro-teman framträdde.  

Fas 4: Nu gjorde vi en granskning av pro-teman utifrån våra inledande frågeställningar. Braun 

och Clarke (2006)  beskriver hur man i denna fas ofta kan flytta vissa koder och överge eller 

alternativt slå samman vissa teman. Detta skedde också i vår arbetsprocess. Även i denna fas 

genomförde vi arbetet tillsammans.  
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Fas 5: Vårt mål i denna fas var att utifrån den tematiska karta vi skapat, tillsammans hitta 

essensen i våra teman. Ursprungliga pro-teman krymptes samman till ett mindre antal slutgiltiga 

teman. I vårt fall reducerades de till fyra stycken: 

 Extra anpassningar 

 Inkludering 

 Dokumentation och utvärdering 

 Lärares syn på framgångsfaktorer när det gäller anpassningar 

Dessa har analyserats med utgångspunkt i empirin.  

Fas 6: Teman sammanställdes nu till en rapport, en berättelse utifrån de inledande 

frågeställningarna, vilken här presenteras. Här har vi, med hjälp av Google drive, båda varit 

delaktiga i texten. Vi har turats om att skriva och läsa olika delar, gett feedback och 

kommentarer och omarbetat vår text. Vi har även diskuterat rapporten vid en fysisk träff i 

Linköping.  

 

Metoddiskussion 
Vårt val att göra semistrukturerade intervjuer visade sig vara en passande väg för vår studie. Vi 

upplevde att vi hade ett gott stöd i vår intervjuguide (Bilaga 1) och att det fanns möjligheter att 

ändra på ordningsföljd och förtydliga med uppföljande frågeställningar. Bakgrundsfrågorna 

som inledde intervjuerna har till avsikt att vara lite uppmjukande och fungerade som en 

orientering i informanternas tidigare erfarenheter inom läraryrket. Innan vi avslutade 

intervjuerna erbjöds informanterna möjligheten att göra tillägg till sina berättelser eller komma 

med frågor till oss.  

Dalen (2015) menar att man som intervjuare bör ha en accepterande och intresserad attityd till 

det som sägs i intervjun. Det informanterna berättar är grunden i vårt material och bör vara så 

rikt och fylligt som möjligt. Det gäller att få informanten att berätta fritt och med egna ord utan 

inblandning av intervjuaren som annars kanske styr informantens tankar i en viss riktning ”Det 

handlar om att vara bekräftande mot den person som intervjuas, både hur man frågar och hur 

man lyssnar” (Dalen, 2007, s 39). Detta är inget lätt uppdrag, vilket vi erfarit när vi vid tidigare 

kursuppgifter övat på intervjusituationer. Skillnaden mellan att vara bekräftande och att lägga 

ord i informantens mun kan vara svårdefinierad. Vi har särskilt fått anstränga oss för att hantera 

pauser och låta våra informanter få ”tänka klart” innan vi brutit in med nästa fråga. Vi är eniga 

om att intervjuande är en konst där övning ger färdighet och att vi har mycket kvar att lära. 
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Vi har även fått fundera kring vad Dalen (2007) benämner som solidaritetsproblemet: Å ena 

sidan kan vår kunskap om extra anpassningar i klassrummet och att vi har erfarenhet av att 

arbeta som speciallärare minska risken för en felaktig tolkning av informanternas svar vilket 

kan var en fördel. Å andra sidan kan just vår kunskap och erfarenhet vara ett hinder då vi tror 

att vi vet vad informanterna menar och tar för givet att vi har samma tolkning av begrepp och 

anpassningar vilket kan vara en nackdel vid analysering av datamaterialet och framskrivandet 

av resultaten. 

Vi upplevde inga stora problem med att transkribera våra intervjuer då våra telefoninspelningar 

höll god kvalitet, något som är viktigt för reliabiliteten. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och med vilken säkerhet och precision som 

datainsamlingen är gjord. För att förstärka reliabiliteten i vår studie har vi varit noggranna i vårt 

analysarbete samt skrivit ner våra metodiska och analytiska överväganden under arbetets gång 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). 

 

Dalen (2007) beskriver olika aspekter som kan skapa problem vid intervjuer, t ex hur ämnen av 

viss karaktär, som tragiska livsöden, kan väcka oro hos såväl forskare som informanter eller 

skapa en känsla av eller risker för att bli uthängd eller stämplad. Med tanke på vad som 

framkommit i Skolinspektionens (2016) rapport angående extra anpassningar insåg vi att vår 

forskningsfråga i vissa avseenden kan vara av känslig natur. Möjligheten fanns att våra 

informanter upplevt svårigheter, misslyckanden eller andra negativa känslor kopplade till 

arbetet med extra anpassningar. På grund av detta valde vi att gå varsamt fram i utformandet av 

vår intervjuguide och i våra intervjuer.  

 

Resultat 
Studien innefattar sex stycken intervjuer av verksamma lärare i årskurs 4. Vi har valt att ge 

lärarna nummer från 1-6 när vi refererar eller citerar från intervjuerna. Punkter och snedstreck 

i citaten markerar tankepauser. Med utgångspunkt i våra nyckelord har vi formulerat fyra teman 

som vi analyserar. Vi har valt att namnge våra teman “Extra anpassningar i klassrummet”, 

“Inkludering”, “Dokumentation och utvärdering ”och “Framgångsfaktorer”. Nedan följer vår 

rapport utifrån dessa fyra teman.  
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Extra anpassningar i klassrummet 
Samtliga lärare i vår studie talar om att det inte är önskvärt att skriva många åtgärdsprogram i 

ett tidigt skede utan att de handlar om att anpassa undervisningen i klassrummet så att den 

tillgodoser olika förutsättningar och behov hos eleverna. Lärare 1 säger: 

”Ja, jag upplever att vi skriver färre åp:n: Men vi har ju ändå väldigt många checklistor 

just nu är det ju för att vi har många elever som behöver anpassningar. Men den alltså // 

checklista skrivandet är ju inte, känns inte lika betungande som åp skrivandet eftersom 

att vi inte följer upp med föräldrarna på samma sätt. Alltså dokumentationen är ju lättare 

för oss att administrera.” 

 

Lärarna förespråkar en variation av undervisningsmetoder och en uppsättning av olika 

hjälpmedel som stöder elevernas lärande. När det gäller extra anpassningar i klassrummet talar 

samtliga lärare om läshjälp och skrivhjälp och det handlar både om att läraren läser texten högt 

för elever och att de lyssnar på inläst material med hjälp av Inläsningstjänst eller Legimus. Eller 

att läraren eller någon resursperson agerar sekreterare åt eleven och skriver ner elevens 

formuleringar på papper säger lärare 3. Lärare 6 berättar att hon delar ut anteckningar i 

efterhand från lektionerna till vissa elever som en extra anpassning. Flertalet lärare pratar i 

samma andetag om tidsbristen som uppstår i klassrum där flera elever behöver extra 

anpassningar som läs och skrivhjälp och att då faller vissa insatser. 

Olika typer av anpassade uppgifter förekommer i klassrummet när det gäller texter menar flera 

lärare. Det kan då handla om förstorad text, lättläst text, uppdelad text, isärklippt text, lite text 

på varje sida. Lärare 1 resonerar kring anpassningar: 

”Det kan också // kan vara en anpassning att man har färre uppgifter, att det är tydligare 

arbetsgång och då tänker jag mig en sak i taget liksom.” 

 

Lärare 1, 2 och 3 pratar om digitala hjälpmedel som dator och Ipad. Eleverna använder dem 

mest till att skriva texter, lyssna på texter och lärare 1 använder ipaden till en elev för att läsa 

in svaren på frågorna. Lärare 6 använder mycket bildstöd i sin undervisning genom att göra 

powerpoints till eleverna. Eleverna lär sig även att använda sig av rättstavningsprogram som 

Stava Rex och Spellright enligt lärare 4 och 6. 

Lärare 2 menar att det är viktigt att prova sig fram och hitta fungerande arbetssätt och att fråga 

eleven vad som fungerar för just den. Hon använder en slags planeringssida i kärnämnena där 

de fokuserar på olika mål. Diskussionen förs under lektionstid och läraren menar att det är 
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mycket viktigt att eleven är insatt i vilka anpassningar som behövs för att lyckas och att den 

formativa bedömningen är framåtsyftande och språket elevanpassat. Lärare 2 säger: 

"Så visar jag oftast på för eleverna vad som fungerar idag och vad vi ska sträva emot. 

Vad det är som vi ska kunna och framförallt talar om varför det är viktigt. Och sedan 

brukar jag fråga dem först om de har någon idé om vad vi ska göra för att komma dit.” 

 

Samtliga lärare pratar om uppföljning på instruktion. Det handlar om att de återkopplar till vissa 

elever och ger en förtydligande muntlig instruktion och kollar av att de vet vad de ska göra. Det 

kan även handla om en egen skriftlig instruktion i punktform menar lärare 5. Samtliga lärare 

pratar också om placering i klassrummet som en extra anpassning. Ofta handlar det om att 

placera elever långt fram så att man har nära till dem och kan ge snabb feedback men det kan 

även handla om att elever behöver sitta längst bak för att få en överblick över klassrummet och 

dess aktiviteter eller en egen avskild plats eventuellt bakom en skärm för att få studiero. 

Lärare 2 säger att hon har en elev som behöver bildstöd i form av Inprint Bilder på bänken som 

talar om för eleven vad den ska göra och i vilken ordning jobbet ska utföras. 

De lärare som vi intervjuade talade alla om en mängd olika hjälpmedel för att underlätta läsande 

och skrivande och för att kunna koncentrera sig längre stunder i klassrummet. Där nämndes 

bland annat pennor med tyngd, olika penngrepp, balanskudde, skärmar, proppar i öronen, 

hörselkåpor, klotsar, stressbollar och skrivbordsunderlägg på bänken. 

Lärare 2 och 3 pratar om att göra mindre grupper av elever som en extra anpassning. Här finns 

då möjlighet, när en resursperson arbetar i klassen under vissa lektioner, att de kan antingen 

vara två i klassrummet eller dela upp eleverna och gå iväg till ett grupprum. Lärare 5 är den 

som uttryckligen säger att de vill ha ett inkluderande arbetssätt och sällan plockar ut elever ur 

klassrummet. 

 

Inkludering i klassrummet  
Lärare 1 menar att om man inte gör extra anpassningar för eleverna i klassrummet så skulle 

många fler elever behöva stöd av speciallärare på grund av att de inte klarar kunskapskraven. 

”Det är ju / för jag menar det är ju ganska många elever här nu då som kanske hade gått 

ifrån klassrummet flera lektioner om dagen om de inte hade haft extra anpassningar 

istället. Så det är väl klart att det är en stor / för delaktigheten så är det ju en stor, ja 

absolut en stor grej. Och tillgängligheten alltså hos oss.” 
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Lärare 1 ser inga svårigheter för eleverna som får anpassningar men för lärarna kan det vara 

svårigheter att hinna med både med förberedelser innan lektionen och insatser under pågående 

lektion. Lärare 2 resonerar kring nackdelar med många anpassningar: 

”Nackdelar är väl också att det går väldigt mycket tid till en handfull elever vilket jag 

ibland känner drabbar de övriga 20 som också ska få sitt. I min värld så gör jag fel därför 

att jag lägger ju mer fokus på de svaga eleverna för att få dem att nå målen än vad jag 

lägger på de som presterar / alltså de elever som är mer duktiga för att få dem att nå 

längre än målen. Och det tycker jag är en nackdel.” 

 

Lärare 3 tycker att de extra anpassningarna kan vara utpekande och att elever inte vill ha den 

hjälp som de har rätt till. Hon försöker avdramatisera insatserna genom att erbjuda alla elever 

texter i tre olika storlekar. 

 ” Men jag tycker att man försöker avdramatisera och det är/tidigare kanske det bara var 

någon egentligen som behövt det som man tyckte men nu när vi har kommit till det här. 

Vi har upptäckt att det är många i varje grupp som behöver det. Och då blir det/då är det 

mer ok att ta en förstorad text.” 

 

Lärare 3 ger uttryck för en känsla av att detta med extra anpassningar i klassrummet bara ökar. 

Det är allt fler elever som har svårt att koncentrera sig och behöver någon form av special för 

att fungera i klassrummet. Det är svårt att uppfylla allas önskemål och det tar mycket tid att 

förbereda lektioner när man ska kopiera, förstora text, dela upp text och anpassa uppgifter. Hon 

ser också en svårighet i att elever behöver olika lång tid på sig för att befästa kunskaper och 

färdigställa uppgifter.  

Lärarna anser att det också finns många fördelar med att anpassa undervisningen och materialet 

i klassrummet. Det finns ju inget negativt med att hjälpa eleverna att nå målen. Det är betydligt 

enklare med extra anpassningar än åtgärdsprogram. Här är ju någonting som kan göras 

direkt utan mandat från någon annan och dokumentationen är inte så omfattande, då revidering 

och ändringar av anpassningarna är snabbt gjorda.  

 

Lärare 4 pratar mycket om generella anpassningar som görs i klassrummet och som gynnar alla 

elever. Det kan handla om struktur i klassrummet och att alla elever har egna scheman på 

bänkarna.  

“Men annars så arbetar vi utifrån alla hjälpmedel som vi kan tänka oss, med 

inläsningstjänst för de som har det svårt med läsningen. Och så har alla 

stavningsprogram och såna saker som man kan använda.”  
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Lärare 2 och 4 pratar om att man läser texter gemensamt och diskuterar innehållet och svåra 

ord och att detta arbetssätt används av lärare i alla ämnen. Lärare 4, 5 och 6 hänvisar till 

Skolverkets fortbildningsinsats “Läslyftet” som pågår ute på skolorna och som behandlar 

ämnen som gemensam textläsning, olika textkopplingar samt förberedelser innan, under och 

efter läsning. Det är också ett sätt att få tillgång till den senaste forskningen i ämnet och ett 

tillfälle till erfarenhetsutbyte och att utveckla den kollegiala kunskapen kring språk -läs och 

skrivutveckling. 

Alla lärarna är ense om att det är en utmaning att hitta rätt anpassningar för varje elev och att 

det handlar mycket om att prova sig fram. Man testar olika anpassningar som man av erfarenhet 

vet fungerar eller som man har blivit tipsad om av kollegor eller speciallärare. För att identifiera 

de elever som behöver anpassningar använder lärarna olika metoder. Lärare 3 berättar: 

”Dels så får vi ju elever då som andra lärare har haft så att då får vi en överlämning när 

de kommer och ska börja i fyran.” 

 

Lärare 1 och 2 säger sig ha en handlingsplan i språk – läs och skriv med screeningar som 

genomförs i olika årskurser. De elever som hamnar på stanine 1 eller 2 behöver ha extra 

anpassningar i klassrummet. Lärare 3, 4 och 6 talar om olika test som genomförs varje termin 

till exempel DLS-diagnoser, Läsförståelse under luppen och läshastighetstestet H4. Lärare 2 

säger sig främst kolla av vilka förmågor som eleven behärskar och inte faktiska kunskaper. 

Lärare 1 säger att hon först och främst kollar vilka elever som inte klarar målen för årskursen.  

” För tidigare så kanske man gjorde anpassningar fast man inte riktigt tänkt så själv. Och 

då / vilka som ska ha det måste ju vara de som inte kommer/som jag tänker inte kommer 

att nå målen utan extra stöd och då får vi ju lov att gradera blir det extra anpassning eller 

särskilt stöd och oftast så blir det ju en anpassning ändå i klassrummet för de som har 

särskilt stöd måste ju ändå ha en anpassning i klassrummet.” 

 

De flesta lärarna anser att elevens delaktighet kring extra anpassningar är för begränsad. Flera 

lärare skulle vilja se en ökad elevaktivitet när anpassningarna väljs och provas över tid. Lärare 

2, 4 och 5 pratar om mentorssamtal tillsammans med eleverna där det finns tillfälle att diskutera 

och revidera anpassningar i grupp eller på individnivå.  Lärare 1 säger att hon vill se en 

självskattning som grund för att öka delaktigheten och få in ett elevperspektiv tidigt i processen. 

Elevhälsan i den kommunen har konstruerat ett dokument som kallas ”Min framgångsrika 

skola” och den syftar till att eleverna skattar sig själva, vad som skulle vara deras perfekta 
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skoldag när det gäller t.ex. placering i klassrummet, vilket arbetssätt och redovisningssätt som 

passar eleven och vad eleven behöver för hjälp av läraren. Då kanske vi i skolan skulle få syn 

på andra anpassningar än de som finns föreslagna i dagens checklistor och individuella 

utvecklingsplaner. Målbilden skulle ju vara att alla elever får visa sina förmågor på bästa sätt 

avslutar lärare 1. 

 

Dokumentation och utvärdering 
I vår studie framgår att det finns olika och mer eller mindre väl implementerade och fungerande 

rutiner för hur man dokumenterar och utvärderar extra anpassningar. Vanligast är att man följer 

Skolverkets uppmaning att anteckna extra anpassningar i elevens individuella utvecklingsplan, 

av lärarna kallad IUP. Två av våra informanter, lärare 1 och 5, låter dock bli att föra 

anteckningar om extra anpassningar i elevernas IUP.  

 

Lärare 1, 3 och 5 använder sig av så kallade checklistor, kryssbara mallar där det finns möjlighet 

att för varje elev snabbt fylla i vilka olika typer av anpassningar eleven bör få. Checklistan 

kompletteras av lärare 3 med anteckningar om extra anpassningar i elevens IUP.  Lärare 2 

använder, förutom IUP, en individuell planeringssida med mål för de olika ämnena.  

 

Flera av informanterna vittnar om att det kan vara svårt att hitta tid och rutiner för att hålla 

dokumentationen kring extra anpassningar uppdaterad. Lärare 1 arbetar efter ett system där hon 

reviderar checklistor flera gånger per termin men det är endast den senaste uppdateringen som 

sparas. Tidigare gjorda anpassningar kan därmed glömmas bort och man får ingen tidslinje över 

de insatser som gjorts i lärmiljön. Lärare 4 resonerar kring dokumentation med följande ord:  

“Och det är ju lite grann du vet skolans fall: Vi är jätteduktiga på att göra saker tror jag. 

Jag tror att det finns jättemycket pedagoger som gör supermycket extra anpassningar 

och saker i klassrummen men vi skriver inte ned det förrän vi känner att nu behöver vi 

lyfta det här till en annan nivå då gör vi en kartläggning på eleven och då skriver man 

ner alla de här extra anpassningarna som man faktiskt gjort. Ja, men jag tror att det är 

våran tid. Vi, vi, vi har så mycket som vi gör hela tiden och det blir ytterligare en 

dokumentation.”  

 

Alla lärare i vår studie är dock eniga om att man idag gjort en viss tidsvinst genom att man 

skriver färre eller mindre omfattande åtgärdsprogram än tidigare. Detta upplevs som en positiv 

förändring, eftersom dokumentation är tidskrävande i en yrkes tillvaro där många upplever att 

just tid är en bristvara. Det påpekas också att arbetet med checklistan kräver en del arbete men 

att det inte upplevs som lika betungande som utformandet av ett åtgärdsprogram.  
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Flera lärare ger uttryck för att processen inför extra anpassningar är enklare än vägen till ett 

åtgärdsprogram. Detta gör att möjligheter till snabbare justeringar och förbättringar av lärmiljön 

nu har öppnat sig. Lärare 2 uttrycker detta i följande ordalag:  

“Sedan tycker jag att det är ganska enkelt just med de här anpassningarna jag menar ett 

åtgärdsprogram då ska det ju vara beslut och man kanske ska ha/det blir för stort och tar 

för lång tid. Här är ju någonting jag kan göra direkt och jag behöver inte ha mandat från 

någon annan att göra någonting utan jag kan agera här och nu.”  

 

När det gäller att involvera eleverna i deras kunskapsutveckling verkar så väl checklistan som 

IUP eller andra skrivna dokument spela en mindre framträdande roll. Här nämner våra 

informanter istället samtal i olika former mellan lärare och elev.  Tre av våra informanter har 

hittat möjligheten att regelbundet kunna avsätta tid för mentorssamtal mellan elev och 

lärare/mentor. I dessa samtal lyfts bland annat frågor kring kunskapsutveckling, elevens behov 

och önskemål, vilket tangerar frågor kring extra anpassningar.  

“Men, så vi har ju mentorssamtal två pass i veckan så vi brukar kolla upp då, vi pratar 

om hur det är i klassen och om det är någonting som är jobbigt eller svårt sådär. Så då 

brukar det ofta komma upp de här tillfällena att om man tycker att det är jobbigt att det 

är pratigt eller placeringen eller vad det nu kan vara för någonting,”  

 

berättar lärare 5.  Lärare 1 säger att det händer att hon pratar med eleverna om dessa saker under 

lektionstid.  

 

Endast en av lärarna, lärare 6, använder sig av begreppet extra anpassningar i dialogen med sina 

elever. Flera andra informanter säger dock att deras elever, trots att begreppet extra 

anpassningar inte uttalas, är medvetna om att de i praktiken har en anpassning av sin 

undervisning. Under de ovan nämnda formerna av samtal kring extra anpassningar står 

kommunikationen mellan lärare och elev i fokus och någon särskild dokumentation förs inte. 

Detta sker däremot vid utvecklingssamtalen, då elevens IUP fastställs och skrivs ned.  Lärare 

3, 4 och 6 lyfter problematiken kring att informationen i IUP om extra anpassningar i deras fall 

endast uppdateras skriftligt vid utvecklingssamtalen, termins - eller kanske till och med 

årskursvis. Vad som sker mellan samtalen dokumenteras därmed inte om det inte tas upp vid 

kommande utvecklingssamtal eller vid en större kartläggning. 

Lärare 6 påpekar att det kan vara svårt att avgöra vad som ska dokumenteras eller inte, var 

gränsen går mellan god undervisning, stöd och stimulans och extra anpassningar:  

“Ja, det här dokumenterar jag ju inte, det jag gör på vanliga lektioner. Det som är en del 

av den ordinarie undervisningen.” 
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Det framkommer även goda exempel på hur dokumentationen kan skötas. Lärare 2 verkar ha 

funnit goda rutiner och säger att skolan:  

“använder ju samma basdokument och sedan fyller vi på, varje gång vi gör en förändring 

i våra anpassningar så daterar jag och talar om vad har förändrat.”  

 

Utvärdering av de extra anpassningarna sker bland annat genom samtal mellan elev, lärare och 

föräldrar vid utvecklings- eller mentorssamtal. Varken lärare 1, 3 eller 5 utvärderar tillsammans 

med eleverna utan på egen hand eller med hjälp av sina kollegor. I vissa fall, som hos lärare 1 

och 3, blir elevernas resultat på olika tester och prov synonyma med utvärdering. Lärare 3 säger: 

“Ja, men de utvärderas väl kan man säga utifrån resultaten. Hur man ser deras 

skrivutveckling och deras förmåga att skriva olika typer av texter och hur de lyckas på 

läsförståelse proven. Det är väl då jag gör utvärderingen kan jag säga.” 

 

Lärare 2 påpekar att olika typer av anpassningar leder till olika typer av dokumentation, eller 

avsaknad av sådan, beroende på utformningen och att utvärderingen blir mindre omfattande än 

den som görs i ett åtgärdsprogram. 

 

Framgångsfaktorer 
När vi ber våra informanter att berätta om hur de resonerar kring framgångsrika extra 

anpassningar och urval av dessa får vi många svar som innehåller ord och fraser enligt följande:  

“Jag känner - det här funkar - prova sig fram - tänka utanför ramarna - plocka de bitar 

som man vet fungerar - “man ser att det går framåt” och “man märker.” 

 

Lärarna berättar om “fingertoppskänsla” och “beprövad erfarenhet”. Många av dessa ord och 

fraser kan kopplas till lärarnas upplevelse och känsla snarare än till mätbara resultat. Lärare 6 

säger:  

“Det är väl lite det som är vårt yrke, att ske kunna se vilka som fixar och inte fixat på 

något sätt.” och fortsätter “För det är ju de känselspröten vi har ut. Jag tycker ibland att 

det är...// alltså det låter konstigt men att man har ganska bra koll efter en ganska kort 

tid på ett ungefär.” 

 

Ingen av lärarna hänvisar till forskning eller litteratur om framgångsfaktorer när de intervjuas 

om hur de ser på extra anpassningar. Lärare 4 och 5 uttrycker dock att de tar del av forskning 

och litteratur kring ämnet via t ex Läslyftet, sociala medier och föreläsningar. Lärare 4 talar om 

att tidsbristen gör att man kan ha svårt att hinna med att ta till sig ny forskning och litteratur. 

Lärare 4 säger: 
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“Alltså även om jag inte är så inläst på liksom framgångsforskningen så känner jag att 

man tar till sig saker från olika typer av föreläsningar och så plockar man då, man får ju 

ett smörgåsbord också tar man de bästa bitarna som man känner för att jag tror nog 

någonstans att jobba på ett sätt som passar en själv. Det är en framgångsgrej i sig.” 

 

Lärarna hänvisar i flera fall till sin beprövade erfarenhet när det gäller urval av framgångsrika 

extra anpassningar. Lärare 6 säger att hon väljer extra anpassning  

“Därför att jag vet att de funkar! Därför att jag har använt dem förut! Därför att det har 

gett resultat.”  

 

Främsta källan till ny kunskap och goda råd beträffande extra anpassningar verkar komma från 

arbetskamraterna på skolan. Lärare 5 berättar: 

“Så att vi pratar ju jättemycket och försöker. Men sedan så finns det ju, eh, många andra 

kollegor. Dels, ja men vi som jobbar i 4-6:an. Att man… ofta går det att prata eller ta 

råd av varandra kan jag känna.” 

 

Alla informanter nämner på något sätt dialog och samtal med lärarkollegor, speciallärare, 

specialpedagog, förstelärare, elevhälsoteam (EHT) eller rektor. Att samarbeta, utbyta idéer och 

erfarenheter när det gäller extra anpassningar är centralt för samtliga intervjuade lärare. När 

man har en fråga eller vill diskutera något går man framförallt till sina lärarkollegor. Lärare 2 

beskriver hur hon får bra stöd i frågor kring framgångsrika extra anpassningar: 

”De är så oerhört duktiga och det är väldigt sällan som jag behöver prova många saker 

utan jag får en idé utav dem och så testar jag den på mina elever och så, oj titta! Vad bra 

det gick!”  

 

Dialogen kring extra anpassningar verkar i mycket hög utsträckning vara samtal kollegor 

emellan eller ibland i EHT. Diskussioner om ämnet i större forum, på t ex skolnivå, verkar 

däremot vara ovanliga även om de förekom i samband med att de nya allmänna råden kring 

extra anpassningar skulle implementeras. Lärare 5 uttrycker att det inte pratas så mycket kring 

extra anpassningar som hon skulle önska. 

 

I intervjuerna framgår också att informanterna använder sig av kollegornas goda råd eller provar 

sig fram på egen hand för att se om de extra anpassningarna de använder sig av ger önskvärda 

resultat och utveckling. Lärare 2 säger: 

“men jag försöker nog under några veckors tid i alla fall. Så att det går att utvärdera.”  
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Efter att ha provat kan man alltså avgöra. Lärare 1 är inne på samma tankegångar och uttrycker 

att om eleven når målet, kan visa en förmåga, är anpassningen framgångsrik medan lärare 3 

hänvisar till goda provresultat.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga lärare i vår studie anser att dokumentationen 

har minskat när stödåtgärderna delades upp i extra anpassningar och särskilt stöd och färre 

åtgärdsprogram skrivs. Lärarna anser sig ha kunskap om olika extra anpassningar som kan 

gynna elevers inlärning och som kan möjliggöra ett inkluderande arbetssätt där eleverna får 

tillräckliga anpassningar för att kunna nå en optimal kunskapsutveckling. Vissa lärare använder 

screeningar och lästest för att avgöra vilka elever som är i behov av extra anpassningar medan 

andra lärare gör kontroller i den dagliga undervisningen. Arbetet med extra anpassningar är 

fortfarande i en fas där man försöker hitta rutiner för dokumentation och utvärdering då effekten 

av anpassningarna behöver följas upp noggrannt. Lärarna på skolorna strävar efter att göra 

eleverna mer delaktiga i arbetet kring extra anpassningar. Alla informanter talar om samtal och 

dialog med lärarkollegor, speciallärare eller specialpedagog som den främsta källan till kunskap 

om vad som är framgångsrika anpassningar. I arbetet med extra anpassningar saknas delaktighet 

från rektorer och föräldrar. Dokumentationen används framförallt av informanterna och delges 

föräldrar under utvecklingssamtal. 

 

Diskussion 
 

Extra anpassningar 
Våra informanter säger sig alla ha förståelse för vad extra anpassningar innebär och de kan alla 

ge exempel på en lång rad anpassningar som de tillämpar i svenskämnet i årskurs 4. Det handlar 

bland annat om placering i klassrummet, kompletterande instruktioner, färre och anpassade 

uppgifter, möjlighet att lyssna på text, skrivhjälp eller att redovisa muntligt, kompensatoriska 

hjälpmedel som dator eller ipad. Det finns dock en svårdefinierbar gräns mellan vad som ska 

kategoriseras som ordinarie och extra anpassningar (Boo, Forslund Frykedal & Thorsten, 

2017). Vi uppfattar att många av anpassningarna som våra informanter nämner hör hemma i 

den förstnämnda kategorin som handlar om ordinarie anpassningar. Detta är i sig inget problem, 

då denna typ av insatser kännetecknar och hjälper till att skapa god undervisning. Vi frågar oss 

dock om lärarna i tillräckligt hög utsträckning gör de allra bästa extra anpassningarna eller om 

de nöjer sig med att tillämpa dem som faller in i den ordinarie undervisningen och som gynnar 
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alla elever. Vi uppfattar att man lägger mycket energi på t ex struktur medan de mer individuella 

anpassningarna inte blir lika omfattande.  

 

I skolinspektionens kvalitetsgranskning står att läsa att många skolor inte har lyckats identifiera 

behoven av extra anpassningar. De tänker på allmänna insatser istället för enskilda behov hos 

elever och fokus hamnar gärna på hela gruppens behov, vilket inte är meningen med extra 

anpassningar (Skolinspektionen, 2016).  

 

Lärarna som vi har intervjuat upplever sig inte ha större svårigheter med att finna passande 

extra anpassningar. De säger sig ha material, modeller, verktyg, kunskap kring den fysiska 

lärmiljön och i de flesta fall stöttning av kollegor eller annan personal på skolan. Det kan 

däremot vara svårt att finna tid för att diskutera och organisera kring extra anpassningar. 

 

Inkludering 
Lärarna i vår studie säger sig vara medvetna om att extra anpassningar kan gynna ett 

inkluderande förhållningssätt där elevernas skilda behov får styra utformandet av 

undervisningen samtidigt som den sociala interaktionen som finns i en grupp får fortgå. Våra 

informanter ger en bild av en i vissa fall differentierad undervisning där elevernas 

förutsättningar är styrande för vilka arbetsuppgifter de tilldelas.  

 

I vår studie har vi valt att fokusera på de anpassningar i svenska som sker inom klassrummets 

ram. Det tycks bland våra informanter finnas en uppfattning om att extra anpassningar just bör 

ske i klassrummet, tillsammans med klassen och att det är klassläraren själv som ska stå för att 

verkställa anpassningarna. Vi uppfattar i deras synsätt likheter med Haugs (1998) 

“inkluderande integrering” (s 22) som vi tidigare nämnt. Vi ser dock ingen motsättning i att 

under en kortare period arbeta en-till-en med t ex fonologisk träning om detta är vad eleven 

behöver. Att en speciallärare blir praktiskt delaktig i genomförandet av anpassningarna kan 

också vara möjligt då detta uttrycks klart i Skolverket (2014a). Det handlar om tid och 

omfattning av insatsen.  Boo, Forslund Frykedal och Thorsten (2017) påpekar att inkludering 

inte behöver innebära att alla elever vistas i samma miljö hela tiden. “Inkluderande 

undervisning innebär att skolor skapas som kan bemöta behoven hos samtliga elever och där 

skillnader som förekommer mellan elever accepteras.” (s 29) 
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Inkludering är ett komplext område och att hitta bästa möjliga insats och organisation för en 

elev är en i många fall krävande uppgift där för- och nackdelar måste ställas mot varandra. I sin 

bok beskriver Nilholm (2003) framförallt det kompensatoriska och det kritiska perspektivet. 

Han förklarar hur dessa två specialpedagogiska perspektiv får olika konsekvenser för hur vi 

förhåller oss till de problem och utmaningar som uppstår kring elevers kunskapsutveckling. 

Nilholm (2003) använder sig även av termen dilemmaperspektivet som syftar på de olika 

avvägningar som måste göras när man ska “erbjuda alla samma utbildning samtidigt som 

undervisningen ska anpassas till elevers mångfald.” (s 85) Nilholm (2003) hävdar att vi behöver 

förhålla oss både öppna och kritiska till de rådande specialpedagogiska perspektiven och att vi 

behöver väga in etiska och demokratiska värderingar i våra beslut kring eleverna.   

 

Dokumentation och utvärdering 
Lgr 11 betonar vikten av utvärdering och utvecklingsplaner, som en del av elevens 

kunskapsutveckling och vägar till delaktighet och elevinflytande. I Skolverket (2014a) uttrycks 

kravet att man på skolan “följer upp om de extra anpassningarna är effektiva, eller om de 

eventuellt måste förändras eller intensifieras.” (s 23) 

Lärarna i vår studie ger intryck av att till viss del uppfatta dokumentation och utvärdering som 

en problematisk del av arbetet med extra anpassningar, ett område som de upplever sig ha 

tidsbrist för att arbeta med i tillräcklig utsträckning. Denna bild överensstämmer med de 

uppgifter som framkommit vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016) där det framgår 

att uppföljningen av hur extra anpassningar påverkat elevens kunskapsnivå - och utveckling 

saknas eller brister i upp emot hälften av fallen.  

 

Som vi tidigare nämnt noterar vi att våra informanter går mycket “på känsla” och provar sig 

fram när de fastställer vilka anpassningar som ska göras, även om de hänvisar till vissa tester 

och screening. Boo, Forslund Frykedal och Thorsten (2017) skriver om vikten av att kunna ta 

snabba, spontana beslut kring anpassningar men att det även bör genomföras noggranna, 

strukturerade kartläggningar på både individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Syftet med en noggrann kartläggning kan dels vara att få syn på elevens kunskaper och 

förmågor, men kartläggningen kan även bli ett verktyg för lärarens fortsatta arbete där den kan 

ge vägledning för hur undervisningen ska utformas framöver. (s76)  

 

Återkoppling till eleven spelar enligt Boo, Forslund Frykedal och Thorsten (2017) en viktig roll 

när det gäller lärprocessen och den fortsatta förståelsen och utvecklingen av och möjligheten 
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till reflektioner kring den egna lärprocessen måste skapas medvetet av lärarna. Tre av våra 

informanter lärare, 2, 4 och 5, har lyckats organisera regelbundna mentorssamtal vilka kan 

utgöra ett passande forum för denna typ av återkoppling.  

 

Joseph (2010) har undersökt metakognitionens betydelse för elevers kunskapsutveckling och 

sett hur “a student’s orientation to learning situations ha a major effect on academic success.” 

(s 99) Hon hänvisar till Hacker, Dunolsky och Graesser (1998) samt Willams m.fl. (2002) som 

ser samband mellan svag metakognitiv förmåga och ineffektiva inlärningsstrategier. Joseph 

(2010) beskriver en rad aktiviteter, ofta möjliga att genomföra inom ramen för undervisningen, 

som kan träna och utveckla elevernas metakognition. Några exempel på detta är 

självbedömning, metadiskussioner och strategier kring tänkande och aktiviteter som fokuserar 

på problemlösning. Mentorssamtalen kan vara tillfällen där läraren kan arbeta aktivt med 

utveckling av metakognitiva färdigheter.  

 

Vi har i vår studie också erfarit att det finns brister i dokumentationen kring extra anpassningar 

och förstått genom lärarnas reflektioner kring IUP att det inte alltid är ett levande dokument. 

Skolinspektionen påpekar att 

“elevens extra anpassningar snabbt blir inaktuella om de endast dokumenteras i elevens 

IUP en gång per år. Dokumentationen av arbetet med extra anpassningar behöver hållas 

aktuell så att alla undervisande lärare har kännedom om vilka anpassningar som ska ges 

och kan utveckla stödet utifrån en korrekt bild” (Skolinspektionen, 2016, s 20). 

 

Checklistor har enligt två informanter lärare, 1 och 5, fått genomslag på deras skolor men 

dokumentet är främst till hjälp för läraren. Wery och Thomsen (2013) skriver om vikten av att 

göra eleverna delaktiga i utformandet av checklistor som ska åskådliggöra och underlätta vägen 

mot elevens mål, som ett led i att höja elevernas motivation.  

 

I vår studie framgår att eleven inte självklart görs delaktig i processen kring extra anpassningar, 

trots att Skolverket (2014b) påpekar att eleven ska ges “möjlighet att uttrycka sina åsikter i alla 

frågor som rör honom eller henne. Det omfattar även olika stödinsatser.” (s15) Vi ser att när 

det gäller både dokumentation och utvärdering har barnet själv en svag ställning, dess röst 

saknas ofta. Runström Nilsson (2015) menar att lärare behöver skapa goda relationer till 

eleverna, ha höga förväntningar och framförallt ge eleverna god och regelbunden återkoppling 

på lärandet. Ett sätt att göra eleverna mer delaktig är att ta vara på deras erfarenheter vid 

anpassningar av arbetssätt och innehåll (Boo, Forslund Frykedal & Thorsten, 2017).  
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Framgångsfaktorer 
Det kollegiala arbetet, i mer eller mindre formell form, framstår i vår studie som en arbetsform 

där framgång kopplad till extra anpassningar diskuteras och där man får goda råd av varandra. 

Att samtala med kollegor om extra anpassningar har i vår studie visat sig vara en källa till 

inspiration och stöd. Nyttan av kollegialt arbete bekräftas även av Skolinspektionen (2016) som 

skriver att  

“Lärare som genomför extra anpassningar med god kvalitet återkommer vid flera 

tillfällen till vikten av att, såväl planerat som spontant, kunna diskutera saker som 

fungerar och inte fungerar med varandra.” (s16) 

 

När det gäller samtalsformer ser vi utvecklingsmöjligheter bland våra informanter, för trots att 

det informella samtalet kollegor emellan har sitt värde finns en chans att genom andra former 

av kollegiala samtal förbättra arbetet kring framgångsrika extra anpassningar.  

 

Flera av våra informanter nämner elevhälsoteamet (EHT) som en samtalspartner och vägledare 

när det gäller extra anpassningar. I Hjörne och Säljö (2008) framträder en bild av EHT där 

elever kategoriseras på ett sätt som gör dem till problembärare, vilket leder till åtgärder som 

inte främjar deras skolgång. Författarna beskriver EHT som en arena för de olika yrkesrollernas 

kunnande och åsikter samt en plattform för kollegialt lärande. EHTs förhållningssätt till eleven 

och de svårigheter som kan uppstå kring denne ger stora konsekvenser för hur samtalet löper 

och för individens kommande utveckling. Hjörne och Säljö (2008)  betonar att man inom EHT 

kan behöva arbeta vidare med synen på eleven som en del i en pedagogisk situation, förändra 

sin samtalskultur och vara mer kritisk i sitt förhållningssätt till den information som presenteras 

under mötena.  

 

Hjörne och Säljö (2008) beskriver också att när man studerat EHT funnit ett kunskapsmässigt 

vacuum: Man saknar en diskussion kring och referenser till litteratur, forskning och hänvisning 

till andra skolors utvecklingsarbete. Just denna avsaknad av referenser fann vi även bland våra 

informanter. Man tar visserligen del av nyheter inom den pedagogiska världen, t ex 

framgångsfaktorer kring extra anpassningar, via t ex föreläsningar och sociala medier men man 

verkar ha svårt att finna tid att i större utsträckning ta del forskningsresultat och litteratur kring 

ämnet.  
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Detta kan kopplas till Tjernberg (2011) som skriver om implementering och konsekvenser av 

forskningsresultat kring framgångsfaktorer i undervisningen. Hon hänvisar till en rad 

undersökningar och forskningsrapporter som visar hur goda resultat inom förebyggandet av läs- 

och skrivsvårigheter kan uppnås men menar att denna typ av studier och resultat sällan får 

genomslag bland pedagoger. Tjernberg drar slutsatsen att ”ett praxisorienterat fokus, liknande 

det som utnyttjats i denna studie, framträder som en viktig ansats i pedagogisk forskning för att 

lärare ska uppleva den som angelägen.” (s160) 

 

Hälften av våra informanter nämner Läslyftet som ett forum där man får ta del av ny forskning 

och litteratur under sin arbetstid. Läslyftet är en fortbildningssatsning som har praxisorienterat 

fokus där det kollegiala lärandet varvas med uppgifter att utforma och genomföra tillsammans 

med elever. Flera av lärarna i vår studie hänvisar till Läslyftet när det gäller att på ett enkelt sätt 

få tillgång till forskningsbaserad kunskap. Inom dagens forskning finns ett stort stöd för 

kompetensutveckling genom kollegialt lärande om det pågår systematiskt, endast då kan det ge 

bestående effekter på undervisningens kvalité över tid. Kollegialt lärande bygger på att en grupp 

utifrån gemensam litteratur diskuterar och reflekterar tillsammans med en handledare. Det finns 

olika metoder för kollegialt lärande och som exempel kan nämnas ”learning study” och ”lesson 

study”. Det handlar om att kritiskt granska sitt eget och andras arbete och att systematiskt ge 

varandra återkoppling på utförda uppgifter (Skolverket, 2013).  

 

Vi finner det förvånande att ingen av våra informanter pratar om samarbete med föräldrarna i 

någon form kring extra anpassningar. Visserligen har vi inte ordagrant frågat om 

vårdnadshavares roll i våra intervjuer men då föräldrarna är så pass viktiga i sammanhanget är 

det överraskande att de inte alls nämnts. Våra styrdokument är mycket tydliga när det gäller att 

påvisa vikten av föräldrars delaktighet. Bland annat uttrycks i Skolverkets skrift (2014a) att 

läraren ska informera och samverka med både elev och dennes föräldrar kring extra 

anpassningar.  Man bör “lyssna in och ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som eleven och 

elevens vårdnadshavare har om elevens situation.” (s 25) 

 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning av arbetet med extra anpassningar står det att läsa att 

skolor som låter eleven och vårdnadshavare delta i diskussioner och som får kontinuerlig 

information om elevens behov och medverkar i arbetet att precisera behov och hitta lösningar 

som involverar eleven och elevens vårdnadshavare håller en högre kvalitét (Skolinspektionen, 

2016).   
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Inte heller rektor verkar ha en särskilt framträdande roll när det gäller extra anpassningar. En 

av informanterna nämner visserligen att hon använder sina rektorer som rådgivare angående 

extra anpassningar men de andra ger uttryck för att rektorns roll är något oklar i dessa 

sammanhang. Vi kan konstatera att det är upp till klasslärarna och i viss mån arbetslaget, när 

lärarna arbetar mer som ämneslärare att göra anpassningar, dokumentera, utvärdera och 

revidera extra anpassningar. Några skolor använder sig av specialläraren eller 

specialpedagogens kompetens när det gäller utformningen av extra anpassningar. 

 

Rektors styrning och ledning av skolans pedagogiska verksamhet betonas i OECD:s rapport om 

det svenska skolväsendet. Ett av deras förslag till förbättring är stärkt styrning och ledarskap 

med fokus på förbättring (OECD, 2015). I de allmänna råden från Skolverket står det att rektorn 

ska se till att det finns resurser för att tillgodose elevernas behov av extra anpassningar och att 

det skapas rutiner för hur kvalitetsarbetet kring extra anpassningar ska gå till (Skolverket, 

2014a). I det systematiska kvalitetsarbetet granskar rektorn skolans arbetssätt och resultat med 

utgångspunkt i tanken om att ge alla elever det stöd som behövs för att främja lärandet och 

förebygga svårigheter (Skolverket, 2014b). I detta arbete känns det som en självklarhet att även 

arbetet med extra anpassningar bör ingå. 

 

I våra roller som speciallärare, kollegor och medlemmar av EHT ser vi att spridningen av 

framgångsfaktorer gällande extra anpassningars utprovning, genomförande och utvärdering är 

ett område som har stor utvecklingspotential. Vi kan arbeta mer aktivt för att vara drivande och 

delaktiga i arbetet med kunskapsspridning och implementering kring ämnet.  

 

Slutsatser 
Vi har studerat lärares syn på extra anpassningar utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka extra anpassningar anser läraren att hon/han använder för att stötta elever som 

riskerar att inte nå målen i ämnet svenska? 

 Hur uppfattar läraren att arbetet med extra anpassningar i klassrummet fungerar? 

 På vilket sätt säger sig läraren skaffa sig kunskap kring hur man kan arbeta 

framgångsrikt med extra anpassningar? 
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Sammanfattningsvis ser vi dessa resultat: Lärarna i vår studie anser sig ha en rad olika metoder 

för att upptäcka vilka elever som är i behov av dessa extra anpassningar. Vissa förlitar sig mer 

på screeningar och lästest medan andra gör kontroller i det dagliga arbetet. Klassläraren 

ansvarar för att anpassa sin undervisning och ge eleverna rätt stöd, ibland tillsammans med 

speciallärare där det finns sådan. Förslag på vad som kan prövas framkommer genom att 

rådfråga kollegor, speciallärare eller specialpedagog på elevhälsan. Vi ser ett fokus på lärmiljön 

och en medvetenhet om ett inkuderande syn- och arbetssätt. Lärarna uttrycker även att de 

använder sin lärarkunskap och erfarenhet när de avgör vilka elever som behöver extra 

anpassningar och hur anpassningarna ska utformas. Man talar om “fingertoppskänsla” och 

“beprövad erfarenhet”. Svårighet finns när det gäller att avgöra skillnaden mellan ordinarie och 

extra anpassningar men lärarna känner till och använder sig av många olika metoder och 

anpassningar. Dessa prövas och dokumenteras antingen i den individuella utvecklingsplanen 

eller i någon slags checklista. Dokumentationen upplevs ha minskat sedan de extra 

anpassningarna infördes men flera lärare vittnar om att det finns brister i deras system för 

dokumentation och utvärdering. Trots utvecklings- och mentorssamtal finns det problem med 

att göra eleverna medvetna om och delaktiga i sin egen kunskapsutveckling och i arbetet kring 

de extra anpassningarna, med andra ord är det metakognitiva fokuset något svagt.  

Lärarna i studien talar om att föräldrarna informeras om sina barns utveckling på 

utvecklingssamtalen. I övrigt nämns inte föräldrarna i intervjuerna och deras delaktighet kring 

extra anpassningar framstår också som svag. 

Rektorn ansvarar för att ge lärarna förutsättningar för att göra de anpassningar som behövs men 

vi ser inte i intervjusvaren att rektorerna är eller har varit delaktiga i processen. I 

styrdokumenten betonas rektorns ansvar för att göra en fördelning av resurser på skolan med 

utgångspunkt i olika förutsättningar och behov som eleverna har och för att ha en möjlighet att 

göra relevanta prioriteringar krävs att rektorer har insikt i vilka elever som har extra 

anpassningar, vad dessa består av och i vilken omfattning. 

Lärarna har en övergripande kunskap om styrdokumenten och de allmänna råden när det gäller 

elever i behov av stöd. När de allmänna råden kring extra anpassningar infördes 2014 hölls 

informations- och diskussionsträffar ute på skolorna men idag ligger sådana insatser vilande.  

Anpassningar diskuteras istället med kollegor och ibland med elevhälsoteamet, vilket våra 

informanter ser som värdefullt. Lärarna i vår studie tar i liten utsträckning del av ny forskning 

och litteratur kring framgångsfaktorer i undervisningen när det extra anpassningar. Vissa 

nämner dock Läslyftet som en källa till ny kunskap och utveckling, där det kollegiala lärandet 

lyfts fram som en viktig framgångsfaktor. Där kan lärare gemensamt planera lektioner som 
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genomförs i klasserna och sedan diskutera metoder och genomförande efteråt. Vi uppfattar vid 

intervjutillfällena att alla lärare gör så gott de kan för att hinna med och anpassa undervisningen 

och metoderna för sina elever utifrån de kunskaper de har men det finns en rad 

utvecklingsmöjligheter. Lärarna i vår studie upplever att de extra anpassningarna ger möjlighet 

att i högre grad och mer medvetet göra förändringar i lärmiljön som gynnar elevers inlärning. 

 

Förslag på vidare forskning 
I denna studie har vi undersökt lärares upplevelser om extra anpassningar i klassrummet, från 

det att läraren upptäcker en elev som riskerar att inte nå målen i svenska fram till föreslagna 

insatser. Vi har undersökt lärarnas upplevelser av inkludering, dokumentation och utvärdering 

samt framgångsfaktorer. Den tidigare forskning som vi studerat har gett oss förbättrad kunskap 

om allmänna råd och stödmaterial och resultaten från skolinspektionens granskningsrapport. I 

våra analyser av tidigare forskning framträder begrepp som inkludering, synligt lärande, som 

vi tolkar som feedback och utvärdering, den akademiska självbilden och framgångsrika läs och 

skrivpraktiker.  

Ett förslag till vidare forskning kan vara att undersöka elevernas syn på extra anpassningar i 

klassrummet utifrån delaktighet och vad som faktiskt görs för att anpassa undervisningen. Det 

skulle även vara intressant att genom observationer studera vilka anpassningar som är ordinarie 

eller mer individuella extra anpassningar.  

Det finns även andra perspektiv som kan vara intressanta som speciallärarens, 

specialpedagogens eller rektorns syn på extra anpassningar. Vi är också intresserade av att veta 

mer om elevdelaktighet och metakognition när det gäller extra anpassningar, för vi har sett att 

fokus är svagt på dessa områden.  

Vi ser en rad paralleller mellan Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2016) och våra egna 

resultat. För att kunna dra några slutsatser från vår studie skulle man dock behöva ett större 

underlag. På så sätt skulle man kunna få reda på om våra resultat och slutsatser har större 

giltighet än bara på våra undersökta skolor. 
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Bilaga 1  Intervjuguide 

Alla frågor rör extra anpassningar för elever som riskerar att inte uppnå målen i svenska i åk 

4. Vi har tänkt utifrån framgångsfaktorer som… 

 Användandet av metoder som bemöter olika behov och variationer. Alla elever ska 

kunna utvecklas optimalt och utmanas. 

 Att låta olika förmågor få synas. 

 En tro på att eleverna ska lyckas. 

 Ett såväl lärar- som elevaktivt arbetssätt 

 Ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till nya metoder och idéer. 

 En medveten struktur men även en förmåga till timing, att anpassa sig till och göra det 

bästa av situationer som uppstår. 

 Tid för reflektion tillsammans med kollegor i olika roller. 

… och tagit utgångspunkt i dessa frågeställningar:  

 Vilka extra anpassningar anser läraren att hon/han använder för att stötta elever som 

riskerar att inte nå målen i ämnet svenska? 

 Hur uppfattar läraren att extra anpassningar i klassrummet fungerar? 

 På vilket sätt säger sig läraren skaffa sig kunskap kring hur man kan arbeta 

framgångsrikt med extra anpassningar? 

 

I klassrummet - läraren och eleverna 

 Din bakgrund? 

 Hur bedömer du vilka elever som ska ha extra anpassningar? 

 Är dina elever medvetna om vilka extra anpassningar som finns för dem och hur dessa 

ska gynna deras kunskapsutveckling? 

 Vilka extra anpassningar använder du dig av i ditt klassrum? 

 Hur väljs just dessa anpassningar? 
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 Hur avgör du vilka extra anpassningar som är framgångsrika?  

 Hur dokumenteras extra anpassningar som du gör? 

 Hur utvärderas de extra anpassningar som du gör? 

 Vad ser du för fördelar med att tillämpa extra anpassningar? 

 Vad ser du för nackdelar/svårigheter med att tillämpa extra anpassningar? 

 Anser du att det skrivs färre åtgärdsprogram sedan de extra anpassningarna infördes?  

 

På skolan - bland kollegor 

 Hur presenterades/implementerades de nya råden kring extra anpassningar på din 

skola?  

 Vilka personer har lett och varit delaktiga i implementeringsprocessen? 

 Har du fått någon fortbildning, föreläsning, kollegialt arbete eller liknande kring 

arbetet med extra anpassningar?  

 Har du tagit del av  litteratur/skrifter/hemsidor om extra anpassningar? I så fall 

vilken/vilka? 

 Hur har ni arbetat vidare på skolan för att utveckla kunskap och arbetssätt kring extra 

anpassningar? 

 Förs det i nuläget samtal, formella eller informella, om extra anpassningar på din 

skola?  

 Vilken roll har rektor och elevhälsoteamet när det gäller extra anpassningar? 
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Bilaga 2  Missivbrev 

 

Hej xxx! 

Mitt namn är Petra Viberg och jag arbetar som speciallärare på xxxskolan parallellt med 

studier på speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet. 

  

Den här terminen skriver jag, tillsammans med en kurskamrat i Orsa, examensarbete om 

lärares upplevelser av arbete med extra anpassningar i svenska. Nu hoppas vi på att 

få genomföra en intervju med dig som idag undervisar en 4:a i svenska. Stämmer detta 

urvalskriterie inte in på dig får du gärna skicka vidare detta mejl till en passande kollega på 

din skola. 

  

Intervjuntillfället beräknas ta 45-60 minuter och du får möjlighet att ta del av frågorna i 

förväg om så önskas. Vill du ha mer information och/eller kan tänka dig att dela med dig av 

dina erfarenheter är du välkommen att kontakta mig på telefonnummer 07333 xxx xxx eller 

mejl till petra.viberg@xxx.se så snart som möjligt. Den information jag får kommer att 

anonymiseras så att varken du, dina elever eller din arbetsplats kommer att kunna identifieras.  

Resultaten kommer enbart att användas i studiesyfte, ej för kommersiellt bruk eller annat 

icke-vetenskapligt ändamål.  De forskningsetiska principerna kommer att tillämpas och du 

kan få mer information om dessa på www.vr.se.  

   

Jag hoppas att jag har väckt ditt intresse och att du har möjlighet att träffa mig och ser fram 

emot ditt svar.  Med vänlig hälsning,  

  

Petra Viberg,  

Speciallärare, xxx 
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